
Опис навчальної дисципліни 

Соціальна реабілітація  

Тип дисципліни:  

вибіркова 

Семестр:  

Другий (освітня програма обсягом 90 кредитів ЄКТС), третій (освітня програма обсягом 

120 кредитів ЄКТС)  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 30. 

Лектори:  

к. пед. н., доцент Смеречак Л.І. 

Результати навчання:  

- знання і розуміння сутності соціальної реабілітації, основних підходів щодо 

організації процесу соціальної реабілітації особистості; 

- знання і розуміння особливостей нормативно-правового регулювання соціально-

реабілітаційної діяльності; 

- здатність визначати медико-біологічні, соціально-економічні та психолого-педагогічні 

причини порушень здоров’я та поведінки; 

- здатність до аналізу основних етапів становлення і розвитку засад соціальної 

реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки; 

- здатність до аналізу вікових особливостей розвитку і поведінки особистості; 

- здатність до виявлення, оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій 

клієнтів; 

- здатність організовувати реабілітаційну роботу з різними категоріями клієнтів. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Міжнародна класифікація 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я», «Неврологічні розлади 

психофізичного розвитку дитини», «Основи медичної та соціальної реабілітації».  

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і завдання соціальної  реабілітації. Становлення і 

розвиток засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної 

думки. Нормативно-правове регулювання соціально-реабілітаційної діяльності. Технології 

соціальної реабілітації та терапії. Особливості соціальної реабілітації осіб з обмеженням 

життєдіяльності. Соціальна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами. 

Особливості соціальної реабілітації дітей з відхиленнями у поведінці. Соціальна 

реабілітація з дезадаптованих осіб. 

Рекомендована література: 

 1. Гусак Н.Є. Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття / Н.Є. Гусак // 

Соціальна політика та соціальна робота. – 2008. – №1. – С. 103 – 114. 

2. Дворяк С. Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних 

речовин / С. Дворяк. – К. : Граффіті Груп, 2003. – 56 с. 

3. Державний стандарт соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними 

розладами. [Електронний ресурс]. Джерело доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33037.html 

4. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 16.10.2005 № 2961-ІV.  

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення 

окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування 

відповідного державного замовлення, переліку таких засобів» від 29.11.2006 № 1652. 

6. Шевцов О.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами 

здоров’я: Монографія. – К. : НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. – 240 с. 

 



Форми та методи навчання:  

лекції, емінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання самостійної 

письмової роботи, індивідуального завдання, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти. 


